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Fundamentos Microeconômicos 

Curva de possibilidades de produção (fronteira) – CPP 
 
• Para satisfazer as necessidades e desejos humanos são 

necessários bens que não encontramos na natureza, 
consequentemente usamos do processo de transformação para 
adquiri-los. 

• A produção faz-se a partir de recursos e fatores produtivos 
como terra (ou recursos naturais), trabalho (mão-de-obra), 
capital (como máquinas, fabricas, estradas, etc.), capacidade 
empresarial e capacidade tecnológica, que são escassos, ou 
seja, temos mais demanda por estes recursos do que 
disponibilidades para satisfazer nossas necessidades. 
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• Devido aos recursos limitados uma sociedade tem que escolher 
as quantidades de bens e serviços a produzir, mais ônibus e 
menos automóveis, mais café e menos chá, etc. Para 
simplificar vamos admitir que uma sociedade apenas pudesse 
produzir dois tipos de bens, café e sapatos. 

• Com quantidade X de recursos podemos escolher entre sapatos 
e chá, e as possibilidades são enormes.  
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• Para podermos analisar todas as situações possíveis 
recorremos a um gráfico muito importante em Economia: a 
fronteira de possibilidade de produção, também denominada 
de curva de possibilidades de produção, que representa o lugar 
geométrico dos pontos de produção máxima de café e sapatos, 
dado certo montante de recursos disponíveis. 
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Curva de possibilidades de produção 

Tabela 1: Possibilidade de Produção de Café e Sapato 
 
Qc: Quantidade de café 
Qt: Quantidade de Sapato 

Produtos 
Qc max 

Possibilidades 

Intermediárias 
Qt max 

A B C D E F 

Qc 100 90 80 50 30 0 

Qs 0 20 40 50 60 65 
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Deslocamento da CPP 

Qc 

Qs 

CPP0 

i) Importação de recursos produtivos 

ii) Inovação tecnológica. 

CPP2 


